Informační povinnost pro Všeobecné obchodní podmínky vydavatele
pro předplatné a doručování předplaceného periodického tisku
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Informační povinnost při zpracování osobních

S odkazem na recitál 14 Nařízení, dle něhož se Nařízení nevztahuje na kontaktní údaje
právnických osob, plni tímto Provozovatel svou informační povinnost dle Nařízení vůči
Odesilatelům – fyzickým osobám a jejich zaměstnancům a jiným osobám, které se budou
podílet na plněni Smlouvy.
Provozovatel zpracovává osobní údaje dle tohoto článku za účelem uzavření a realizace
Smlouvy v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a kontaktní údaje, které
Odesilatel Provozovateli za tímto účelem poskytl, (dále jen „Osobní údaje Odesilatele“) a
které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy.
Provozovatel zpracovává Osobní údaje Odesilatele po dobu trvání Rámcové Smlouvy nebo po
dobu plněni Jednorázové Smlouvy a v nezbytně nutném rozsahu po jejich skočení po dobu
trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Provozovatele anebo ze strany Odesilatele.
Osobní údaje Odesilatele mohou být zpracovány a zpřístupněny subdodavateli Provozovatele
pro administrativní oblasti, jako např. zpracování mzdové agendy, účetní agendy atd., a to na
základě samostatně uzavřených smluv o zpracování osobních údajů.
Poskytovaní Osobních údajů Odesilatele je smluvním požadavkem a Odesilatel má povinnost
je pro uzavřeni Smlouvy Provozovateli poskytnout.
Provozovatel informuje Odesilatele a subjekty Osobních údajů Odesilatele, jejichž osobní
údaje získá, že za podmínek stanovených v Nařízení:
mají právo na přistup ke svým osobním údajům – můžou Provozovatele požádat o přistup k
20/38 osobním údajům, které o nich zpracovává. Provozovatel poskytne i kopii
zpracovávaných osobních údajů. Mají právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování jejich
osobních údajů v případě, že:
(I) popírají přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
(II) zpracování je protiprávní a subjekt těchto osobních údajů odmítá jejich výmaz a místo
toho žádá o omezeni jejich použiti; nebo
(III) Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt je
požaduje pro určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků;
mají právo na opravu – můžou Provozovatele požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních
osobních údajů, které o nich Provozovatel zpracovává
mají právo na výmaz svých osobních údajů – můžou Provozovatele požádat, aby vymazal jejich
osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situaci:
(I)
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
(II)
odvolají souhlas, na jehož základě byly jejich osobní údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(III) vznesli námitku proti tomu byt předmětem rozhodování založeného na automatizovaném
zpracování jejich osobních údajů a neexistuji žádné převažující oprávněné důvody pro
jejich takovéto zpracování nebo vznesli námitky proti zpracování jejich osobních údajů
pro účely přímého marketingu
(IV) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
(V)
osobní údaje musí být vymazány ke splněni právní povinnosti stanovené v právu Unie
nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje;
(VI)
jejich osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti
mají právo na omezeni zpracování – můžou Provozovatele požádat, aby omezil zpracování
jejich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situaci:
(I)
popřeli přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel
mohl přesnost osobních údajů ověřit
(II)
zpracování jejich osobních údajů je protiprávní, ale odmítají výmaz těchto údajů a
místo toho žádají o omezeni jejich použiti;
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(III)

Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale oni je požaduji pro
určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(IV) Vznesli námitku proti zpracování jejich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení,
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažuji nad jejich
oprávněnými důvody
e) mají právo na přenositelnost údajů – v případech založených na základě souhlasu nebo
smlouvy a zároveň automatizovaně mají právo získat osobní údaje, které se jich týkají, a které
poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s
tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
f) mají právo znát povahu automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu Provozovateli předaných Osobních
údajů Odesilatele;
g) mají v případě údajů zpracovávaných na základě oprávněného zajmu Provozovatele (např. za
účelem přímého marketingu) právo vznést námitku.
h) mají právo nebýt předmětem žádného rozhodnuti založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se jich obdobným
způsobem významně dotýká nezbytné k uzavřeni, pouze pokud se však toto rozhodnuti
netýká plněni Rámcové Smlouvy, Objednávky anebo Smlouvy;
i) mají právo na to, aby jim Provozovatel oznámil bez zbytečného odkladu jakýkoliv případ
porušeni zabezpečeni osobních údajů, pokud bude pravděpodobně, že takové porušení bude
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
1.7.
1.8.
1.9.

Odesilatel a subjekt Osobních údajů Odesilatele má rovněž právo obrátit se na Úřad na ochranu
osobních údajů či podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Za účelem uplatněni svých práv může Odesilatel a subjekt Osobních údajů Odesilatele
kontaktovat 21/38 Provozovatele písemně na adrese jeho sídla.
Odesilatel a subjekt Osobních údajů Odesilatele musí být řádně poučen o svých právech a jejich
ochraně podle čl. 13 a čl. 15–22 a čl. 34 Nařízení.
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